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Deskripsi
SINTESIS SENYAWA Mg/Al HYDROTALCITE-LIKE DARI BRINE WATER UNTUK
ADSORPSI LIMBAH CAIR
5

Bidang Teknik Invensi
Invensi ini berkaitan dengan sintesis senyawa Mg/Al hydrotalcite-like (Mg/Al HTlc)
berbahan dasar magnesium dari brine water. Brine water yang digunakan berasal dari hasil
samping proses desalinasi.
10

Latar Belakang Invensi
Invensi ini berkaitan dengan metode pembuatan Mg/Al HTlc dengan sumber
magnesiumnya berasal dari brine water. Brine water adalah hasil samping proses desalinasi
air laut yang keberadaannya sangat melimpah dan tersedia terus menerus selama adanya
15

proses desalinasi sehingga dapat lebih ekonomis. Senyawa hydrotalcite (HT) dalam bentuk
naturalnya

adalah

suatu

hidroksikarbonat

dari

magnesium

dan

aluminium

yang

keberadaannya di alam sangat jarang dibandingkan dengan lempung kationik yang melimpah
(Bejoy, 2001). Namun demikian, senyawa HT merupakan mineral yang menarik karena dapat
disintesis dengan mudah serta menghasilkan material berguna dalam berbagai aplikasi (Tong
20

et al., 2003). Oleh karena itu, invensi tentang pembuatan senyawa HT berbahan dasar
magnesium dengan berbagai kondisi, baik dari bahan murni maupun bahan alam telah banyak
dilakukan, diantaranya dari bahan murni (Orthman et al., 2003; Lazaridis et al., 2003; Santosa et al.,
2008 Valente et al., 2008; U.S. Pat. No. 5,399,329 dan U.S. Pat. No. 7,112,313). Dari bahan alam,
Kameda et al. (2000, 2002), telah berhasil mensintesis Mg/Al HTlc dari air laut untuk menghilangkan

25

fosfor dan Oza et al. (2006) berhasil membuat senyawa HT dari bittern. Namun demikian, dari sintesis
Mg/Al HTlc tersebut di atas belum ada yang menggunakan magnesium dari brine water yang
merupakan limbah proses desalinasi air laut. Kenyataan ini menimbulkan inovasi untuk memanfaatkan
limbah proses desalinasi air laut untuk dijadikan material yang lebih berguna yang dikenal dengan
nama hydrotalcite. Penelusuran paten yang berkaitan dengan sintesis hydrotalcite dilakukan

30

melalui www.uspto.gov; www.delphion.com dan www.google.com/patents. Terkait dengan
sintesis senyawa hydrotalcite, banyak paten yang telah diterbitkan dengan berbagai bahan baku yang
berbeda. Sebagai contoh, U.S. Pat. No. 3,650,704; U.S. Pat. No. 4,774,212; U.S. Pat. No. 4,843,168;
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U.S. Pat. No. 4,883,533 dan U.S. Pat. No. 4.904.457 yang memfokuskan pada sintesis hydrotalcite dan
juga modifikasinya. Di samping itu, ada paten lainnya yaitu U.S. Pat. No. 5,179,063 tentang komposis
hydrotalcite; U.S. Pat. No. 5,246,899 tentang preparasi sederhana dari lempung jenis hydrotalcite;
U.S. Pat. No. 5,250,279 tentang metode untuk manufaktur hydrotalcite; U.S. Pat. No. 5,351,651
5

tentang pembuatan air laut tiruan; U.S. Pat. No. 5,814,291 tentang preparasi sederhana hydrotalcite
yang anion-anionnya diinterkalasikan; U.S. Pat. No. 6,156,696 tentang hydrotalcite contact material;
U.S. Pat. No. 6,846,870 B2 tentang sintesis senyawa hydrotalcite dan pemanfaatannya; U.S. Pat. No.
7,022,302 B2 tentang suatu proses perbaikan dan peningkatan dalam pembuatan hydrotalcite dengan
cara memodifikasi permukaannya; U.S. Pat. No. 7,112,313 B2 tentang proses pembuatan dan

10

pemanfaatan dari material-material lempung anionik. Dari hasil penelusuran paten tersebut,

khususnya tentang proses pembuatan hydrotalcite atau hydrotalcite-like membuktikan dan
sekaligus menunjukkan bahwa sintesis hydrotalcite-like yang dibuat dari brine water yang
diusulkan belum pernah ada. Sampai saat ini, usaha pemanfaatan brine water untuk dijadikan
senyawa yang lebih berguna dan applicable belum banyak dilakukan, apalagi bila brine water
15

digunakan sebagai bahan baku pembuatan hydrotalcite-like. Sementara itu, perkembangan sintesis
senyawa hydrotalcite dengan berbagai aplikasinya sangat pesat dan merupakan topik penelitian yang
sangat menarik.
Tujuan invensi ini adalah menyediakan proses sintesis Mg/Al hydrotalcite-like dari brine
water untuk adsorpsi limbah cair.

20

Ringkasan Invensi
Sesuai invensi ini disediakan suatu proses pembuatan Mg/Al hydrotalcite-like dengan
tahapan:menyiapkan brine water sebagai bahan utama untuk diolah menjadi Mg/Al
hydrotalcite-like; menghilangkan ion kalsium yang ada pada brine water dengan cara
25

menambahkan campuran larutan Na2CO3 0,1 M dan NaHCO3 0,2 M hingga tercapai 1,2
ekivalensi lalu dipanaskan pada 95⁰C dengan tetap diaduk selama 1 jam; memisahkan
endapan CaCO3 yang terbentuk dengan kertas saring. Filtratnya ini disebut dengan larutan
awal yang digunakan untuk tahapan selanjutnya; membuat larutan prekursor dengan cara
menambahkan sejumlah senyawa AlCl3.6H2O ke dalam larutan awal hingga perbandingan

30

rasio mol Mg/Al = 2; menambahkan sejumlah larutan Na2CO3 0,1 M ke dalam larutan
prekursor hingga pH 10,5; memanaskan larutan prekursor dengan tetap diaduk selama 1 jam;
mendinginkan hasil pembuatan senyawa Mg/Al hydrotalcite-like sampai temperatur kamar;
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menyaring hasil pembuatan senyawa Mg/Al hydrotalcite-like; mencuci hasil pembuatan
senyawa Mg/Al hydrotalcite-like hingga bebas ion klorida; mengeringkan hasil pembuatan
senyawa Mg/Al hydrotalcite-like pada suhu 105⁰C selama satu malam.

5

Uraian Lengkap Invensi
Invensi saat ini adalah senyawa Mg/Al HTlc yang dihasilkan dari bahan baku brine
water hasil samping proses desalinasi air laut. Preparasi dan pembuatan senyawa Mg/Al HTlc
dilakukan sesuai dengan prosedur kerja sebagai berikut.

10

Prosedur analisis brine water. Analisis brine water dilakukan untuk mengetahui atau
menentukan komposisi 5 ion-ion utama yang terdapat dalam brine water, yaitu Na+, Mg2+,
Ca2+, K+ dan Cl-. Prosedur analisis brine water yang diterapkan untuk menentukan komposisi
ion-ion utama dalam brine water sesuai dengan metode standar atau SNI.

15

Prosedur pembuatan larutan tiruan brine water. Prosedur pembuatan larutan tiruan
brine water dilakukan analog dengan cara membuat larutan tiruan air laut seperti yang
dikemukakan oleh Lyman dan Fleming (1940) sesuai dengan jumlah 5 ion utama
penyusunnya, yaitu: Na+, Mg2+, Ca2+, K+ dan Cl- berdasarkan hasil analisis brine water di
atas. Bahan-bahan yang digunakan adalah NaCl; MgCl2.6H2O; CaCl2.2H2O dan KCl.

20

Prosedur pencampuran garam-garam dilakukan dengan cara: garam-garam NaCl dan KCl
dikeringkan terlebih dahulu, lalu ditimbang dalam keadaan anhydrous. Setelah itu,
dimasukkan ke dalam tabung pertama yang telah berisi sekitar duapertiga air. Sementara
tabung kedua berisikan MgCl2.6H2O dan CaCl2.2H2O dengan sepertiga air yang akan
digunakan. Setelah itu, larutan dalam tabung kedua dicampurkan ke dalam tabung pertama.

25

Konsentrasi Mg2+ dalam brine water tiruan adalah 10000 mg L-1.
Prosedur pengambilan larutan brine water asli. Larutan brine water asli diambil
dari hasil buangan proses desalinasi dengan cara acak (grab) dalam suatu waktu tertentu yang
berbeda. Sampel brine water yang menunjukkan konsentrasi magnesium terbesar digunakan

30

sebagai sampel brine water untuk proses sintesis selanjutnya.
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Prosedur preparasi larutan awal. Sejumlah tertentu sampel brine water ditambah
campuran larutan Na2CO3 0,1 M dan NaHCO3 0,2 M dengan tetap diaduk selama 1 jam dan
dipanaskan pada 95⁰C hingga tercapai 1,2 ekivalensi. Setelah itu, sampel disaring untuk
memisahkan endapan CaCO3. Filtratnya dianalisis dengan Spektroskopi Serapan Atom (SSA)
5

dan disebut sebagai larutan awal serta digunakan untuk tahapan selanjutnya.
Prosedur preparasi larutan prekursor. Preparasi larutan prekursor dilakukan
dengan prosedur sebagai berikut. Sejumlah senyawa AlCl3 ditambahkan ke dalam larutan
awal di atas dengan perbandingan nisbah mol Mg/Al =2.

10

Prosedur sintesis Mg/Al HTlc. Sintesis Mg/Al HTlc dilakukan dengan prosedur
sebagai berikut. Sejumlah larutan Na2CO3 0,1 M ditambahkan ke dalam 500 mL larutan
prekursor hingga pH 10,5 dan kemudian larutan ini tetap diaduk selama 1 jam pada 70oC.
Kemudian sampel disaring dan lalu dicuci dengan air terdistilasi sampai bebas ion klorida
15

dengan uji AgNO3.
Hasil sintesis Mg/Al HTlc. Hasil síntesis Mg/Al HTlc dari brine water asli maupun
dari brine wáter tiruan dikonfirmasi dengan XRD. Nilai jarak antar bidang (basal spacing)
penciri hydrotalcite d003, d006 dan d009 tercantum dalam Tabel 1 terlihat bahwa hasil

20

karakterisasi sampel Mg/Al HTlc dengan XRD menunjukkan pola-pola difraksi yang hampir
sama dengan munculnya puncak-puncak tertinggi pada bidang 003, 006 dan 009. Adanya
kesesuaian bentuk, pola dan puncak yang muncul pada difraktogram XRD antara hasil sintesis
dengan referensi dari Powder Diffraction File (PDF) yang dikeluarkan oleh International
Centre for Diffraction Data (ICDD) membuktikan bahwa material hasil sintesis yang

25

terbentuk adalah Mg/Al HTlc.
Tabel 1 Nilai-nilai d dan refleksi puncak tertinggi hasil sintesis Mg/Al HTlc dari brine
water dengan metode invensi saat ini
Nilai refleksi
Refleksi Bidang
Hasil sintesis
PDF Card #14-191
PDF Card #22-700
7,58
7,69
7,84
d003
3,80
3,88
3,90
d006
2,57
2,58
2,60
d009
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Hasil ini didukung pula oleh hasil identifikasi dan analisis spektra FT-IR dari senyawa
Mg/Al HTlc tersebut yang mana kenampakan gugus fungsi yang ada dalam senyawa Mg/Al
HTlc dari brine water seperti disajikan pada Tabel 2.

5

Tabel 2 Gugus fungsi Mg/Al HTlc yang disintesis dari brine water dengan metode
invensi saat ini
Gugus Fungsi
Bilangan gelombang (cm-1)
uluran OH
3448
uluran O=C-O
1350
tekukan O=C-O
856, 678
Uluran Mg-O
555
Untuk mengetahui potensi Mg/Al HTlc hasil sintesis sebagai sorben atau katalis, telah
dilakukan analisis muka terhadap sampel Mg/Al HTlc dengan gas sorption analyzer. Tabel 3

10

merupakan rangkuman dari hasil analisis luas muka senyawa Mg/Al HTlc dari brine water
dengan metode invensi saat ini. Hasil analisis muka ini meliputi luas muka spesifik, rerata
jejari pori dan volume pori.

15

Tabel 3 Hasil analisis luas muka spesifik, volume pori total dan rerata jejari pori
sampel Mg/Al HTlc dari brine water dengan metode invensi saat ini
Parameter
Satuan
Hasil Uji
60,429
Konstanta BET
30,823
Luas muka spesifik
m2 g-1
-1
1,19 × 10-3
mL g
Volume pori total
Ǻ
7,744
Rerata jejari pori

Selain menghasilkan nilai luas muka spesifik dari sampel Mg/Al HTlc, karakterisasi
dengan surface area analyzer terhadap sampel tersebut menghasilkan pula beberapa nilai
20

jejari pori, luas pori dan volume pori seperti yang tertera dalam Tabel 4.
Dengan luas muka spesifik sebesar 30,823 m2 g-1, dapat diterangkan bahwa material
Mg/Al HTlc dari brine water hasil samping proses desalinasi sesuai invensi saat ini dapat
berfungsi sebagai media untuk adsorpsi limbah cair. Karakter fisika senyawa Mg/Al HTlc
yang disintesis dari brine water dengan invensi saat ini telah menunjukkan bahwa senyawa

25

yang terbentuk termasuk ke dalam golongan senyawa Mg/Al HTlc.
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Tabel 4 Hasil pengukuran jejari pori, luas pori dan volume pori sampel Mg/Al HTlc
dari brine water dengan metode invensi saat ini
Luas Pori (m2 g-1)
Jejari Pori (Ǻ)
Volume Pori (×10-3 mL g-1)
9,903
1,018
2,056
9,661
1,006
2,082
9,420
1,032
2,191
9,177
1,053
2,295
8,935
1,052
2,354
8,682
1,183
2,725
8,417
1,198
2,846
8,144
1,271
3,122
7,849
1,433
3,653
7,528
1,581
4,200
7,172
1,912
5,332
6,765
2,330
6,887
6,314
2,873
9,102
5,549
32,20
116,1
Karakter-karakter fisika senyawa Mg/Al HTlc sesuai invensi saat ini dikonfirmasi atau
5

diverifikasi dengan senyawa HTlc komersial yang telah diketahui dan diyakini sebagai
senyawa Mg/Al HTlc. Oleh karena itu, apabila bidang d003 yang merupakan penciri utama
untuk senyawa Mg/Al HTlc yang dibuat dari brine water sesuai invensi saat ini dibandingkan
dengan HTlc komersial, Mg/Al HTlc standar dan Mg/Al HTlc hasil penelitian dari Johnson
dan Glasser (2003) serta Xu dan Lu (2005), maka nilai-nilainya dapat dilihat dalam Tabel 5.

10

Tabel 5 Nilai jarak antar bidang (d) tiga puncak utama pada
sintesis Mg/Al HTlc
Bidang 003
Bidang 006
Jenis
Mg/Al HTlc
2θ (⁰)
2θ (⁰) d (Ǻ)
d (Ǻ)
Brine Water asli
11,66
7,58
23,38
3,80
HTlc Komersial
11,34
7,79
22,88
3,88
Brine Water tiruan
11,28
7,83
23,12
3,84
PDF Card#14191
7,69
3,88
PDF Card#22700
7,84
3,90
Johnson dan Glasser (2003)
7,56
3,80
Xu dan Lu (2005)
7,54
-

posisi dua theta dalam
Bidang 009
2θ (⁰) d (Ǻ)
34,88
2,57
34,58
2,59
34,60
2,59
2,58
2,60
2,59
-

Adanya perbedaan nilai-nilai d003 hasil sintesis antara satu peneliti dengan peneliti lain
15

dapat dimaklumi karena masing-masing penelitian telah dilakukan dalam kondisi sintesis
yang berbeda. Walaupun demikian, tampak pola-pola difraksi yang muncul pada difraktogram
XRD sampel-sampel Mg/Al HTlc mempunyai kesesuaian bentuk dan pola yang sama satu
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dengan yang lain dengan berbeda pada posisi dua theta-nya. Hasil ini didukung pula oleh
hasil identifikasi dan analisis spektra FT-IR sampel Mg/Al HTlc dari brine water sesuai
invensi saat ini dan Mg/Al HTlc komersial seperti tersaji dalam Tabel 6.
Tabel 6 Perbandingan gugus fungsi Mg/Al HTlc dalam berbagai hasil sintesis

5

Gugus Fungsi
uluran OH
tekukan OH
uluran O=C-O
tekukan O=C-O
Uluran Mg-O
Uluran Al-O

Bilangan gelombang (cm-1)
Mg/Al HTlc-bw
HTlc-komersial
3448
3467
1496
1633
1350
1369
678
663
555
424
424

Dari Tabel 6, terlihat bentuk spektra utama IR dari ketiga sampel Mg/Al HTlc yang
dibuat dari bahan yang berbeda menunjukkan kemiripan dan sesuai dengan pernyataan para
peneliti sebelumnya. Menurut Hickey et al. (2000), pita sangat lebar sekitar 3500 cm-1
10

dikaitkan dengan mode stretching kompleks yang tumpang-tindih dari gugus hidroksil, baik
di dalam lapisan brucite (Mg/Al-OH) dan antar-partikel serta antar-lapis molekul air. Hal ini
didukung pula oleh pernyataan yang dituliskan oleh (Kloprogge et al, 2002 dan Kloprogge
dan Frost, 1999) yang menunjukkan bahwa pita-pita serapan pada 3448 cm-1 dan 3495 cm-1
mengindikasikan adanya gugus OH.
Gugus –OH ini dikaitkan dengan gugus aluminol pada permukaan Mg/Al HTlc dan

15

terjebaknya senyawa H2O. Begitu pula dengan keberadaan senyawa H2O yang terjebak di
dalam ruang antar-lapis Mg/Al HTlc yang dibuktikan oleh adanya pita serapan pada 1496 cm1

dan 1635 cm-1. Sementara, pita-pita serapan tajam pada 1357 cm-1 dan 1373 cm-1

menunjukkan bahwa karbonat berada di dalam ruang antar-lapis, sedangkan kemunculan pita20

pita serapan pada 558 cm-1 dan 655 cm-1 serta 460 cm-1 dan 401 cm-1 disebabkan adanya
ikatan Mg-O dan Al-O di dalam lapisan brucite. Pita-pita pada 553 cm-1 dan 415 cm-1
berkaitan dengan mode vibrasi Mg-O dan Al-O. Puncak pada 415 cm-1 merupakan vibrasi AlO, sedangkan Mg-O ditandai dengan pita pada bilangan gelombang tinggi 553 cm-1
disebabkan Mg mempunyai bilangan massa yang lebih kecil dibandingkan dengan Al.

25
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Klaim
1. Suatu proses pembuatan senyawa Mg/Al hydrotalcite-like dari brine water dilakukan
dengan tahapan-tahapan berikut:
a. menyiapkan brine water sebagai bahan utama untuk diolah menjadi Mg/Al
5

hydrotalcite-like;
b. menghilangkan ion kalsium yang ada pada brine water dengan cara menambahkan
campuran larutan Na2CO3 0,1 M dan NaHCO3 0,2 M hingga tercapai 1,2 ekivalensi
lalu dipanaskan pada 95⁰C dengan tetap diaduk selama 1 jam;
c. memisahkan endapan CaCO3 yang terbentuk dengan kertas saring. Filtratnya ini

10

disebut dengan larutan awal yang digunakan untuk tahapan selanjutnya;
d. membuat larutan prekursor dengan cara menambahkan sejumlah senyawa AlCl3.6H2O
ke dalam larutan awal hingga perbandingan rasio mol Mg/Al = 2;
e. menambahkan sejumlah larutan Na2CO3 0,1 M ke dalam larutan prekursor hingga pH
10,5;

15

f. memanaskan larutan prekursor dengan tetap diaduk selama 1 jam;
g. mendinginkan hasil pembuatan senyawa Mg/Al hydrotalcite-like sampai temperatur
kamar;
h. menyaring hasil pembuatan senyawa Mg/Al hydrotalcite-like;
i. mencuci hasil pembuatan senyawa Mg/Al hydrotalcite-like hingga bebas ion klorida;

20

j. mengeringkan hasil pembuatan senyawa Mg/Al hydrotalcite-like pada suhu 105⁰C
selama satu malam.
2. Proses pembuatan senyawa Mg/Al hydrotalcite-like dari brine water seperti pada klaim 1
di mana brine water yang digunakan dapat berupa brine water asli yang diambil dari sisa
atau limbah proses desalinasi atau brine water tiruan.

25

3. Proses pembuatan senyawa Mg/Al hydrotalcite-like dari brine water seperti pada klaim 1
di mana proses pemanasan larutan prekursornya pada kisaran suhu 65-70⁰C.
4. Proses pembuatan senyawa Mg/Al hydrotalcite-like dari brine water seperti pada klaim 1
di mana proses penyaringannya menggunakan centrifuge dengan kisaran putaran 20002800 rpm.

30

5. Brine water tiruan (artificial brine water) seperti pada klaim 2 dibuat dengan langkahlangkah berikut:
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a. mengeringkan garam-garam NaCl dan KCl terlebih dahulu dan menimbangnya dalam
keadaan anhydrous;
b. membuat campuran antara NaCl dan KCl sesuai dengan konsentrasi yang diinginkan
dalam tabung pertama, lalu ditambahkan sekitar duapertiga air yang akan digunakan,
5

sedangkan tabung kedua berisikan sejumlah MgCl2.6H2O dan CaCl2.2H2O sesuai
dengan konsentrasi yang diinginkan, lalu ditambahkan sepertiga air yang digunakan.
Setelah itu, kedua tabung dicampur dan diaduk hingga merata;
6. Suatu material padatan Mg/Al hydrotalcite-like yang dibuat dari brine water sesuai klaim
1 dengan pola XRD mempunyai nilai jarak antar bidang (basal spacing) d003, d006 dan d009
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yang mirip dengan data dalam kartu ICDD no. 14-191.
7. Suatu senyawa serupa hydrotalcite (hydrotalcite-like compound) sesuai klaim 6 dengan
pola XRD mempunyai nilai jarak antar bidang (basal spacing) d003, d006 dan d009 yang
mirip dengan data dalam kartu ICDD no. 22-700.
8. Suatu senyawa serupa hydrotalcite (hydrotalcite-like compound) yang dibuat dari brine
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water hasil samping proses desalinasi dengan pola XRD mempunyai nilai jarak antar
bidang (basal spacing) d003, d006 dan d009 yang mirip dengan data dalam kartu JCPDS no.
41-1428.
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Abstrak
SINTESIS SENYAWA Mg/Al HYDROTALCITE-LIKE DARI BRINE WATER UNTUK
ADSORPSI LIMBAH CAIR
5

Suatu senyawa Mg/Al hydrotalcite-like dapat dibuat dari brine water tiruan maupun
dari brine water hasil samping proses desalinasi air laut. Sintesis dilakukan dalam kondisi:
rasio mol Mg/Al =2, pH = 10,5 dan suhu 70⁰C dengan pengadukan selama 1 jam. Material
10

hasil yang berwujud padatan serbuk (powder) putih dikarakterisasi dengan difraktometer
XRD, spektrofotometer FT-IR dan gas surface analyzer. Hasil karakterisasi XRD terhadap
Mg/Al hydrotalcite-like sintetis menunjukkan pola XRD yang mirip dengan pola XRD
hydrotalcite yang tercantum dalam ICDD No. 22-700 dan atau JCPDS Card# 41-1428. Mg/Al
hydrotalcite-like hasil sintesis dapat digunakan sebagai adsorben untuk adsorpsi limbah cair.
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